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Algemene veiligheid en hygiëne maatregelen 

• Blijf thuis als je één van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 
benauwdheidsklachten heeft, totdat iedereen weer klachtenvrij is 

• Houd ‘op het droge’ altijd 1,5m afstand van elkaar  
 

Corona-coördinator (te herkennen aan het veiligheidshesje)  

• Is het eerste aanspreekpunt omtrent het coronaprotocol 

• Vangt uitspelende teams en scheidsrechters op bij binnenkomst en registreert 
contactgegevens (aanvoerder + scheidsrechters)  

• Spreekt mensen op hun verantwoordelijkheid voor het handhaven van onderlinge 
afstand  

 
Instructies voor wedstrijden (thuis- en uitteams) 

• Probeer thuis alvast om te kleden om drukte in de kleedkamers te voorkomen 

• Publiek is niet toegestaan!  

• Verzamel buiten bij de (overkapte) ingang totdat het team compleet is. Meld je aan bij 
de coronacoördinator die de contactgegevens van de aanvoerder registreert. Toegang 
van de zwemzaal is 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd toegestaan.  

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Betreed het zwembad via de linker garderobes 
en volg de looproute zoals gemarkeerd op de vloer.  

• Omkleden mag uitsluitend in de kleine (individuele) kleedhokjes. De grote kleedkamer is 
gereserveerd voor de scheidsrechters. Daarna kan het zwembad worden betreden via de 
aangegeven looproute, waarbij rechts aangehouden dient te worden op de trap. 

• Leg je spullen neer op de aangewezen plek: thuisteam achter jurytafel; uitteam bij 
rechterraam bij binnenkomst 

• Warming-up organiseren achter doelen:  thuis links van jurytafel; uit rechts van jurytafel 

• Wacht met betreden van het zwembad (zijde jurytafel) totdat de andere teams het 
zwembad aan de zijde van de toiletten hebben verlaten.  

• Tijdens de wedstrijd: let op 1.5m op de bank en tussen periodes, geforceerd stemgebruik 
is verboden.  

• Vanwege de beperkte ruimte wordt tussen de 2de en 3de periode met de klok mee 
gewisseld (spelers mogen ook zwemmend via het water). Hetzelfde geldt voor de 
scheidsrechters.  

• Desinfecteer na afloop van de wedstrijd de stoelen (‘bank’) met de daar voor bestemde 
emmer met zwembadwater  

• Verlaat na afloop de zwemzaal zo spoedig mogelijk via de aangegeven looproute. 
Douchen is helaas niet toegestaan. Omkleden mag wederom uitsluitend in de kleine 
(individuele) kleedhokjes.  
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